
A nemkívánatos emlékmű

Rasszista 
indulatból 

öltek romákat
Megkezdődött a bírósági tárgyalás

Czene Gábor

A magyar társadalom még min-
dig nem képes feldolgozni a 
múltját. A megállapítás általá-
ban a holokauszttal kapcsolat-
ban szokott elhangozni, de – 
úgy látszik – bizonyos értelem-
ben arra a traumára is igaz, amit 
a romák elleni sorozatgyilkos-
ság okozott.

Alexander Schikowski, egy 
évek óta Budapesten élő német 
szobrászművész szeretett vol-
na emléket állítani a cigány ál-
dozatoknak. Fából kifaragott 
egy nagyméretű (három és fél 
méter magas, csaknem öt mé-
ter széles) szobrot, amit ingyen 
felajánlott az egyik érintett tele-
pülésnek, Tatárszentgyörgynek. 
Csak annyit kért, hogy közterü-
leten találjanak helyet az abszt-
rakt, „világfa”-motívum felhasz-
nálásával készült emlékműnek.

Az önkormányzat nem volt 
hajlandó élni a lehetőséggel. 
„Tatárszentgyörgy község terü-
letén nem járul hozzá a szobor 
felállításához, mivel a közsé-
günkben lakókat és községünk-
be érkezőket mindig is a tragé-
diára emlékeztetné, pedig sze-
retnénk ezt mindannyian elfe-
lejteni”, tájékoztatta a település 
polgármestere a művészt a kép-
viselő-testület döntéséről.

Az elutasítás nagy feltű-
nést és tiltakozást keltett. Töb-
bek között a Méltóságot Min-
denkinek Mozgalom is kifogá-
solta az eljárást, arra kérve a ta-
társzentgyörgyi önkormányza-
tot, vizsgálja felül álláspontját. 
A polgármester közbenjárására 
a testület újra napirendre vette 
az ügyet, de a döntés nem vál-
tozott. Ezúttal már a kisebbségi 
ombudsman is bírálta az önkor-
mányzat magatartását: „Intő jel, 

hogy vannak olyanok, akik úgy 
gondolják, hogy emlékezni fáj-
dalmas és haszontalan, így egy 
boldogabb jövő reményében ki 
akarják törölni a rossz emléke-
ket az életükből.”

A művész próbált más te-
lepülésekkel is tárgyalni, de 
nem tapasztalt fogadókészsé-
get. Az emlékmű végül Buda-
pestre, a Magyarországi Evan-
géliumi Testvérközösség békás-

megyeri templomának kertjé-
be került. Iványi Gábor lelkész 
tavaly augusz tusban, a szobor-
avató ünnepségén hangsúlyoz-
ta: az emlékműnek igazán méltó 
helye a főváros valamelyik frek-
ventált pontján, akár a Hősök te-
rén vagy a Kossuth téren lenne. 
Ha ilyen igény mutatkozik, vagy 
Tatárszentgyörgy meggondolja 
magát, semmi akadálya, hogy az 
emlékmű új helyre költözzön.

Hatalmas médiaérdeklődés 
és különleges biztonsági 
intézkedések mellett meg-
kezdődött Budapesten a 
rasszista gyilkosságokkal 
és más bűncselekmények 
elkövetésével vádolt négy 
férfi  pere.

Hírösszefoglalónk

A rendőrség forgalomkorlá-
tozást vezetett be a Pest Me-
gyei Bíróság Thököly úti épü-
letének környékén. A romák 
elleni támadások és gyilkos-
ságok elkövetésével gyanúsí-
tott megbilincselt vádlottakat 
– Cs. Istvánt, K. Árpádot, K. 
Istvánt., P. Zsoltot – komman-
dósok kísérték a bíróságra. A 
legnagyobb, mintegy száz fő 
befogadására alkalmas terem 
is kicsinek bizonyult. A sajtó 
számára 35 férőhelyet bizto-
sítottak: az újságírók érdeklő-
dése jóval meghaladta a lehe-
tőségeket.

A büntetőperben több mint 
160 tanú és harminc szakértő 
meghallgatását tervezi a bí-
róság. A tárgyalás első nap-
ja a terjedelmes (90 oldalas) 
vádirat ismertetésével telt. 
A négy férfi t előre kitervel-
ten, aljas indokból, több em-
beren, részben sok ember éle-
tét veszélyeztetve, részben 14. 
életévét be nem töltött sze-
mély ellen elkövetett ember-
ölés bűntettével és más bűn-
cselekményekkel vádolják.

A támadók válogatás nél-
kül gyilkoltak férfi akat, nőket, 
gyerekeket. Kilenc támadás-
ban 78 lövést adtak le, 11 Mo-
lotov-koktélt dobtak el: össze-
sen 55 ember életét veszélyez-
tették. A 2008 júliusa és 2009 
augusztusa között elkövetett 
támadásokban hatan meghal-
tak, míg öten életveszélyesen, 
öten pedig súlyosan megsebe-
sültek.

A vádlottak közül ketten 
2007 augusztusában jelen vol-
tak a Jobbik támogatásával lét-
rejött, időközben jogerős bíró-
sági döntéssel feloszlatott Ma-
gyar Gárda első  avatási gyű-
lésén, de nem elégedtek meg 
ennyivel. Arra jutottak, hogy 
a cigányok ellen más módsze-
rekkel is fel kell lépni.

Fegyvereket betörésből 
szereztek. Hirdetés útján ki-
szemeltek és kiraboltak egy 
besenyszögi vadászt: a férfi t, 
feleségét és két gyerekét meg-
kötözték. Hét vadászfegyvert, 
lőszereket és egy mobiltele-
font vittek magukkal. Lőgya-
korlatokat tartottak, a debre-
ceni menekülttáborra is lead-
tak két lövést.

A vádlottak erős ellen-
szenvvel viseltettek a cigá-
nyokkal szemben, vagy éppen 
kifejezetten szimpatizáltak a 
náci eszmékkel. Az elkövetett 
bűncselekményeket – részben 
vélt vagy valós személyes sé-
relmekből táplálkozó – szélső-
séges nézeteik motiválták. Az 
első támadás helyszínéül Gal-
gagyörköt, egy olyan telepü-
lést választottak, ahol kevés-

sel korábban cigányok és nem 
cigányok konfl iktusba keve-
redtek egymással. (Keserű fi n-
tora a sorsnak, hogy Tarnabo-
don tévedésből olyan házak-
ra támadtak, ahol senki nem 
volt roma származású. Hatal-
mas szerencse, hogy ebben 
az esetben senki nem sérült 
meg.) Eredetileg a félelem-
keltés volt a cél, de a támadók 
később úgy érezték, ezzel nem 
érik el a kívánt hatást: gyilkol-
ni kezdtek. Teljesen találomra 
választották ki áldozataikat 
abban a reményben, hogy a 
romák köré ben sikerült olyan 
mértékű felháborodást kelte-
ni, ami erőszakos cselekmé-
nyeket vált ki, és végül etni-
kai konfl iktusokhoz vezet. El-
fogásuk előtt már a követke-
ző támadásokat tervezték. 

Az egyik lehetséges célpont 
Hajdúhadház lett volna, ahol 
Gyöngyöspata után a szélső-
jobboldal demonstráció ra ké-
szül a közeljövőben.

A vádirat szerint a vádlot-
tak sem a cselekmények el-
követésének időpontjában, 
sem jelenleg nem szenved-
nek olyan betegségben, kóros 
mértékű személyiség- vagy tu-
datzavarban, amely akár csak 
korlátozta volna őket cselek-
ményük következményeinek 
felmérésében.

Újságírók és fi atal önkén-
tesek létrehoztak egy interne-
tes oldalt – http://ciganyvada-
szat-per.blog.hu –, ahol terve-
ik szerint rendszeresen beszá-
molnak a perről, végigkísérik 
a túlélők és az elhunytak hoz-
zátartozóinak sorsát.

Ma is népszerű a Perényi 1

Egy késelés következményei

Kácsor Zsolt Debrecen

Debrecenben ma is népsze-
rű, kedvelt zenei klubnak szá-
mít a Perényi 1 nevű szórako-
zóhely, ahol a sorozatgyilkos-
sággal vádolt gyanúsítottakat 
2009 augusz tusában egy kom-
mandós akció során elfogták.

A cívisváros fi ataljai köré-
ben a hely ma elsősorban arról 
ismert, hogy alternatív, szub-
kulturális rétegízlést kiszol-
gáló zenekarok lépnek fel, és 
közismert az is, hogy rendsze-
resen tartanak ott jótékony-
sági koncerteket. Pár hete ott 
rendezték meg az V. Amatőr 
Zenei Összefogás elnevezé-
sű jótékonysági rendezvényt 
is, amelynek bevételét a deb-

receni Rocksuli javára ajánlot-
ták fel.

A város szívében lévő klub-
ban ma semmi sem emlékeztet 
arra, hogy egykor itt dolgozott 
a hazai kriminalisztika egyik 
legsúlyosabb bűncselekményé-
nek mind a négy vádlottja.

A péntek és szombat estén-
ként nyitva tartó „music bar” 
rendezvényeit, koncertjeit ma 
is ugyanaz az F.-né szervezi, aki 
a bíróság előtt álló csoport tag-
jait foglalkoztatta. (Emiatt  az 
asszonyt tanúként hallgatták ki 
az eljárásban.) A Perényi 1 tu-
lajdonosa 2008 nyarán kérte 
meg F.-né arra, hogy szervez-
zen nála zenés rendezvénye-
ket. A zenei klub kialakításá-
ban kezdettől fogva részt vett 
szervezőként és hangtechni-

kusként az elsőrendű vádlott, 
K. Árpád, aki korábban  F.-né 
szeretője volt.

Akkor ismerkedett meg az 
asszonnyal, amikor 1998 és 
2000 között a Hajdú-Bihar me-
gyei APEH-nél dolgozott adat-
feldolgozóként, a hivatalban 
ugyanis F.-né volt a felettese.  
A másodrendű vádlott, K. Ist-
ván (K. Árpád öccse) 2008 ok-
tóberétől jegyszedőként, míg a 
harmadrendű vádlott, P. Zsolt 
2008 augusztusától biztonsá-
gi őrként dolgozott a Perényi 
1-ben.

A szórakozóhelyen a ne-
gyedrendű vádlottat, Cs. Ist-
vánt 2009 áprilisától alkalmi 
munkásként foglalkoztatták 
többek között biztonsági őr-
ként vagy jegyszedőként.

Munkatársunktól

A vádiratban a másodrendű 
vádlottal, K. Istvánnal kapcso-
latban többek között az olvas-
ható, hogy nem tudott földol-
gozni egy a számára kedvezőt-
lenül alakult bírósági ügyet, s 
emiatt veszítette el  hitét az 
igazságszolgáltatásban. 

A vádirat nem tér ki az eset 
pontos körülményeire, de tu-
dósítónk a Hajdú-Bihar Me-
gyei Bíróságon megtudta: az 
említett bírósági ügy 1999 ja-
nuárjára nyúlik vissza, ami-
kor az akkor 23 éves K. Ist-
ván négy társával együtt egy 
hajnali órán ittas állapotban 
 betért a debreceni Flamingo 
bárba. 

A társaság tagjai szóváltás-
ba keveredtek az ott rendész-

ként dolgozó S. Bélával, ezért 
később, amikor a biztonsági 
őr hazafelé indult a bárból, rá-
támadtak a Jerikó utcában. 

S. Bélát K. István késsel fe-
nyegette, mire a két férfi  dula-
kodni kezdett. A földön a bir-
kózás közben K. István kése S. 
Bélához került, aki megszúrta 
az ellenfelét. A kés K. István 
bal hónalja alatt ment be, át-
szúrta a lépet, így azt el kel-
lett távolítani.

Habár a seb gyorsan gyó-
gyult, az eltávolított lép mara-
dandó károsodást jelentett K. 
István számára. Az ügy nyo-
mán indult büntetőper évekig 
elhúzódott, végül S. Béla ren-
dészt jogerősen fölmentették 
a bűncselekmény elkövetése 
alól, mert – a bíróság szerint 
– jogos önvédelemből csele-
kedett.

A kormány 
fellép a 

rasszizmus ellen
Magyarországon nincs helye 
rasszista, nemzetiségellenes fel-
lépésnek – hangsúlyozta közle-
ményében a Belügyminisztéri-
um a gyöngyöspatai konfl iktus 
kapcsán.

A kormány – olvasható – el-
kötelezett, hogy megvédi pol-
gárait etnikai, kulturális, társa-
dalmi hovatartozásuktól füg-
getlenül. „A Belügyminisztéri-
um nem tűri, hogy Magyaror-
szág területén kisebbségeket, 
népcsoportokat félemlítsenek 
meg. Amennyiben bárki, vagy 
bármilyen szervezet félelem-
keltő, erőszakos fellépésre ve-
temedne, úgy azzal szemben a 
magyar hatóságok azonnal és 
kellő határozottsággal fognak 
fellépni.”
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